
 

 

Pluszowy miś to bardzo ważna  zabawka dla dzieci na całym świecie. Jest 

symbolem ciepła, łagodności, dobra i miłości. Często jest największym 

przyjacielem i powiernikiem sekretów dziecka. Nic dziwnego w takim razie, że 

często pojawia się w bajkach dla najmłodszych. Kubuś Puchatek, Miś Uszatek czy 

Masza i Miś to ulubieńcy, którzy są rozpoznawalni przez wszystkie dzieci. Całe 

mnóstwo bajek i książeczek z misiami w roli głównej czeka na półkach w 

biblioteczkach domowych, a także w naszej szkolnej bibliotece. Zapraszamy i 

zachęcamy do czytania!  

 

 

 



„Pamiętnik czarnego Noska”- Joanna Porazińska  

"Pamiętnik Czarnego Noska" to notatki małego pluszowego misia, którego największym 

marzeniem było zostać przyjacielem jakiegoś dziecka. Gdy pewnego dnia owe marzenie 

wreszcie się spełniło i Czarny Nosek trafił pod opiekę pewnej dziewczynki, zaczęły się jego 

niezwykłe przygody. Przeczytajcie koniecznie, co spotkało misia, dokąd zawędrował, jakie 

miejsca odwiedził, z kim jeszcze się zaprzyjaźnił, a kto napędził mu stracha.  

Pełna humoru, klasyczna opowieść z przepięknymi ilustracjami. 

 

 

 „Proszę mnie przytulić „Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubak 

Pewnego dnia Tata Niedźwiedź- zdradza swojemu synkowi, pewien sekret i … rozpoczynają przygodę. 

Pełna zabawy i humoru opowieść, jak zmienia się świat gdy się go chce do siebie przytulić.  

 



„Dziadek Niedźwiadek” Łukasz Wierzbicki  

Wspaniała, ciepła opowieść o niedźwiedziu-żołnierzu, niezapomniana lekcja historii, która brzmi jak 

bajka. Gorąco polecam. 

 

„Koala nie pozwala „Rafał witek  

Książeczka dla najmłodszych czytelników-  mały Miś Koala chyba nie do końca jest grzecznym misiem.   

 

 

 

 



„Nudzimisie” Rafał Klimczak 

Kiedy się nudzisz, wołaj nudzimisia. Wrota Nudzimisiowa już otwarte! Odtąd już żadne dziecko nie 

będzie się nudzić! Wszystko zaczęło się od tego, że Szymek się nudził. Głośno wołał „nuuuuudzi mi 

się!, nuuuuudzi mi się!”. I nudzimisie do niego przyszły… 

 

 

„Rosyjskie bajki ludowe” To zbiór najpiękniejszych i najbardziej znanych bajek rosyjskich. 

Dzieci będą mogły przeczytać w nim historie o bochenku, który wyruszył w świat, a także o Maszy i 

niedźwiedziu, współcześnie znane z telewizyjnych bajek.  

 

 



„Dwanaście podróży misia Miodala” Książka przygodowa i filozoficzna zarazem. 

Opowiada o inicjacyjnej podróży misia Miodala, szukającego szczęścia i swojego miejsca na Ziemi w 

różnych zakątkach Europy: Paryżu, Londynie, w Szkocji, w Bawarii, w Wenecji... Miodal przeżywa 

różne przygody, czasem dziwne, a czasem zabawne, poznaje wielu ludzi, jednak w końcu wraca do 

Polski, odnajdując tu swój rodzinny dom. 

 

 

„Dalsze przygody Misia Uszatka” Kolejne przygody ulubionego Misia. O miasteczku 

Dzień Dobry, w którym nosi się różowe okulary, o tym, dlaczego kukułka nie ma gniazda, czy o lwie, 

co chciał być myszką. Zapraszamy też do podróży z zaczarowanym kółkiem do Królestwa Śniegu, do 

Ciepłych Krajów, nad Amazonkę… 
  
 

 

 



„Jas i Pusia w domu” Propozycja dla najmłodszych czytelników.  

W świat mądrej zabawy ruszaj razem z nami! Baw się z Jasiem i Pusią - małymi misiami! Zapraszamy 

 

 

 

„ Złotowłosa i trzy misie” Znana i lubiana przez dzieci bajeczka o misiach i przygodzie w 

lesie”  

 

 

 

 



„Mój przyjaciel niedźwiedź” Katarzyna Minasowicz 
Tę książkę czyta się szybko. Ogląda długo. A myśli o niej jeszcze dłużej. Warto do niej wracać 

wielokrotnie i przeglądać od deski do deski, by poznawać siebie i inne dziewczynki / innych chłopców, 

i próbować zrozumieć, co i jak myślą chłopcy i dziewczynki. 

 

 

 

 

Kubuś Puchatek – znana dzieciom postać, miś który zrobi wszystko dla małego conieco. 

Wspaniała opowieść w wersji do czytania i słuchania.  

 

 

 



„Kubuś Puchatek” A. A Milne 

 Zajrzyjcie do Stumilowego Lasu, gdzie najsłynniejszy miś na świecie przeżywa fascynujące przygody 

ze swoimi przyjaciółmi. Obdarzone ludzkimi cechami charakteru zwierzątka śmieszą i bawią z jednej 

strony naiwnością, z drugiej – filozoficznym podejściem do życia. Niezwykłe ilustracje Ernesta H. 

Sheparda oraz doskonały przekład Ireny Tuwim sprawiają, że od wielu lat książki o Krzysiu, Puchatku, 

Kłapouchym i Prosiaczku należą do ulubionych lektur dzieci i młodzieży. 

 

 
 

 

Seria książek z Kubusiem Puchatkiem w roli głównej. Książeczki dla młodych czytelników z 

ciekawą  tematyką z pięknymi ilustracjami.  

 

 


